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تیم مشهدی قواعد را زیر و رو کرده

در نیم فصل تیم را تقویت میکنیم

پیش بازی

تراکتور  -ذوب آهن

ذوبیها بیشتر استراحت
داشتند

تراکتورســازی با بردی کــه مقابل پیکان
در هفته یازدهم رقابتها کســب کرد ،توانست
خود را در جدول باال کشیده و به جمع مدعیان
و رده ســوم جدول برســاند .شــاگردان تقوی
حاال در هفته دوازدهم در اندیشــه بهتر کردن
جایگاهشان و کسب سه امتیاز هستند .در مقابل
تراکتورسازی ،ذوب آهن اصفهان با هدایت امید
نمــازی صفآرایی خواهد کرد ،تیمی که بازی با
پرســپولیس در هفته یازدهم را برگزار نکرد و با
استراحت بیشــتری مقابل تراکتورسازی خواهد
ایســتاد .با این وجود شــاگردان نمازی اوضاع
خوبی ندارند و به نظر میرسد کار آنها در تبریز
سخت باشد .این بازی روز جمعه ساعت 15:30
شروع خواهد شد.

سپاهان  -سایپا

باقیمانده از هفته یازدهم

دیدار باقیمانده از هفته یازدهم رقابتهای
لیگ برتــر فوتبال در حالــی روز جمعه برگزار
خواهد شــد که سپاهان میزبان این بازی با یک
برد بسیار خوب مقابل استقالل در هفته دهم پا
بــه این میدان خواهد گذاشــت و از طرف دیگر
سایپا هفته دهم را با تساوی به پایان برده است
اما پیروزی شاگردان دایی در جام حذفی مقابل
استقالل حسابی آنها را امیدوار کرده و بر همین
اســاس باید منتظر یک بازی خوب و جذاب در
روز جمعه ســاعت  16:30باشــیم؛ بازی که آن
را در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان محمدرضا
اکبریان قضاوت خواهد کرد.

نساجی  -استقالل خوزستان

نکونام به فکر برد در خانه

نســاجی مازندران با وجود بازیهای
خوبی کــه به نمایــش میگــذارد ،هنوز
نتوانســته انتظارات هوادارانــش را برآورد
کند و در کســب نتایج ناکام بوده اســت.
شــاگردان جواد نکونام به سه امتیاز بازی
با همســایه باالییشان در جدول ردهبندی
امیدوار هستند .آنها هفته دهم را با شکست
ســنگین مقابل پدیده ســپری کردند .در
مقابل استقالل خوزستان هم همین شرایط
را دارد ،این تیم هفتههاست نتوانسته نتایج
قابل قبولی کســب کنــد و در هفته دهم
هــم در رویارویی با صنعــت نفت آبادان با
شکست مواجه شــد .استقاللیهای جنوب
شــاگردان زیادی در رویارویی با شمالیها
نخواهند داشت .این دیدار ساعت  15شروع
میشود.

پارس جنوبی جم -پیکان

بازندهها به هم رسیدند

دومیــن بــازی از هفتــه دوازدهــم
لیگبرتر بین تیمهای پــارس جنوبی جم
و پیکان برگزار خواهد شــد که هر دو تیم
در هفته گذشــته بازیهایشان را با باخت
تمام کردند .پارس در هفته گذشــته مقابل
سپیدرود قعرنشین به میدان رفت و با یک
گل مغلوب شــاگردان علی کریمی شــد و
هر چه تالش کرد نتوانســت گل خورده را
جبران کند .شــاگردان مجیــد جاللی هم
دیدار ســختی مقابل تراکتورسازی داشتند
که آنها هم نتوانســتند از پس شــاگردان
تقوی برآیند و بازی را در خانه خود واگذار
کردند .حاال این دو بازنده به هم رسیدهاند
و قطعاً برای کسب سه امتیاز تالش خواهند
کــرد .این بازی روز جمعه ســاعت 15:30
شروع خواهد شد.
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پدیده ،آنتیتز فوتبال

مهاجری :رحمتی یک تنه مقابل
ماشینسازی قرار گرفت

رضا مهاجری ســرمربی ماشینسازی تبریز از اینکه تیمش مقابل
استقالل به تساوی رسید ،ظاهرا راضی است .مهاجری که فکر میکند
تیمش اســتقالل را تحت فشار قرار داد ،در مورد این تساوی بدون گل
در هفته یازدهم میگوید« :به هوادارانی که به ورزشــگاه آمدند خسته
نباشــید میگویم .من هواداران دو تیم ماشینسازی و تراکتورسازی را
تفکیک نمیکنم .ما خوشحالیم که از حمایت همه تماشاگران تبریزی
برخورداریــم و امیدوارم مردم تبریز از تیمهای تبریزی حمایت الزم را
انجام دهند .ما در بازی مقابل اســتقالل چهار موقعیت گل داشتیم و
میتوانستیم برنده باشیم اما قدر فرصتهایمان را ندانستیم .نمیشود
کتمان کرد که مهدی رحمتی ســتاره میدان بود و باید به او خســته
نباشید گفت .رحمتی یک تنه مقابل تیم ماشینسازی قرار گرفت و در
برخی صحنهها بدشــانس بودیم که به گل نرسیدیم .اگر میتوانستیم
بازی را ببریم قطعاً اعتماد بهنفسمان قویتر میشد ولی نشان دادیم
که توانایی این کار را داریم».
سرمربی ماشینســازی با بیان اینکه تیمش برای انتخاب ترکیب
اصلی با مشــکل مواجه بود ،ادامه میدهد« :ما برای بازی با اســتقالل
چهار ،پنج بازیکن مصدوم داشــتیم که در این شرایط به میدان رفتند.
جا دارد از فرید بهزادیکریمی تشکر کنم که در آن شرایط بازی کرد.
ما در این بازی  90دقیقه اســتقالل را تحت فشار قرار دادیم .بازی را
خیلی خوب مدیریت کردیم ،اگرچه دستمان بسته بود .خوشحالم در
این بازی گلی دریافت نکردیم اما نظرم این اســت که در فاز تهاجمی
باید تقویت شویم .امیدوارم با حمایت باشگاه بتوانیم در نیم فصل تیم
را تقویتکنیم».
رضا مهاجری با اشــاره به قضاوت داور هم میگوید« :جا دارد به
داور خسته نباشید بگویم .اگرچه در دقایق پایانی صحنهای رخ داد که
قضاوت در این مورد را به کارشناســان واگذار میکنم .با این حال این
مساله هیچچیز از ارزشهای داور خوب مسابقه کم نمیکند».
مهاجری درباره آینده ماشینســازی تبریز توضیح میدهد« :االن
ما  11امتیاز کســب کردهایم که مســلماً خوب نیست .یک مقدار این
وضعیت به من مربوط میشــود اما بخش اعظم آن به قبل برمیگردد.
تیــم ما بد موقعی لیگ را شــروع کرد و در زمان مناســبی یارگیری
نکرد .این مســائل باعث شــد در نتیجهگیری خوب عمل نکند .زمانی
هم که من آمدم به خوبی مشــخص بود بازیکنان از لحاظ جســمانی
شــرایط ایدهآلی ندارند .نمیشود یکروزه
همه ایــرادات را برطرف کــرد .بلکه باید
روزبــهروز بهتر شــویم .امیــدوارم روند
خوبــی را در آینده طــی کنیم .در این راه
به حمایت باشــگاه نیاز داریم .پیش از این
تیم گسترش فوالد طرفدار الزم را نداشت
اما االن ما ماشینســازی هستیم ،یک تیم
ریشهدار که قطعاً اگر خوب یارگیری کنیم
با حمایت هواداران میتوانیم در نیم فصل
دوم نتایج بهتری کسب کنیم».
ســرمربی ماشینســازی در رابطه با
اینکه آیا قصد دارد بازیکن خارجی به تیمش بیاورد ،میگوید« :اولویت
با بازیکن داخلی است .ما با چند بازیکن مذاکره کردهایم که البته آنها
تحت قرارداد باشگاههایشان هستند و نیمفصل تکلیفشان مشخص
خواهد شد .اگر به هر دلیل نتوانیم بازیکن داخلی جذب کنیم به سراغ
بازیکــن خارجی خواهیم رفت .ما صرفاً به دنبال پر کردن لیســتمان
نیســتیم ،بلکه بازیکنی نیاز داریم که راهگشــا باشد .من قبل از بازی
هم گفتم دست استقالل برای بازیکن باز است و دیدید که پنج ،شش
بازیکنی را بازی دادند که در بازی قبلشان در ترکیب نبودند .در حالی
که ما مجبور شدیم چهار ،پنج بازیکن مصدوم خود را بازی دهیم چون
جانشــینی برای آنها نداشتیم .ما این شرایط را قبول کردهایم و باید با
همین پتانسیلی که داریم تا نیم فصل ادامه دهیم .به این خاطر بیشتر
کار میکنیــم تا در بازیهای آینده بهتر نتیجه بگیریم و تبدیل به تیم
منسجمتری شویم».

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

صدرنشین بیپول
یکی از مدیران فوتبال اعتراف میکرد:
« 70درصد مدیریت در فوتبال ایران به پول
بستگی دارد .اگر بتوانید حقوق بازیکنان و
مربیان را ســر وقت پرداخت کنید ،بیشتر
مشکالت حل میشود ».با این وصف انتظار
میرفت بیپولــی خیلی زود پدیده را از پا
در آورد .ایــن تیم از شــروع فصل بحران
مالی داشت ،تا جایی که گلمحمدی چند
بار تهدید به اســتعفا کرد و حتی چند روز

در تمرینــات غایب بود .بــا این حال این
مشکالت روی عملکرد فنی و نتایج پدیده
تاثیر نداشــته و این تیم هنوز صدر جدول
را مقتدرانه در اختیار دارد.
کمسابقه پرطرفدار
در لیگ برتر تیمهای کمسابقه معموال
طرفــدار ندارنــد .وقتی چنیــن تیمهایی
تصمیم به فعالیت در شهری میگیرند که
تیم یا تیمهای باسابقه و پرطرفداری دارد،
کار سختتر میشود.
فوتبال مشهد از قدیم با ابومسلم معنا
پیدا میکرد و پدیده تنها پنج ســال است

که فعالیتش را شــروع کــرده ،با این حال
توانســته پایگاه هواداری خوبی به دســت
آورد و بازیهای خانگیاش با تماشــاگران
نسبتا زیادی برگزار میشود.
مشــکالت و افول ابومســلم ،امکانات
خوب ورزشگاه تازهتاسیس مشهد و نمایش
درخشــان پدیده در جذب تماشاگر تاثیر
زیادی داشته ،با این حال در فوتبال ایران
تیمهــای موفق زیــادی بودهاند که هرگز
نتوانســتهاند پایگاه هواداری داشته باشند.
پاس با وجود سابقه قهرمانی همیشه برای
سکوهای خالی بازی میکرد و حاال سایپا
قدم در این راه گذاشته.

فرمول موفقیت پدیده :پرس سنگین ،ریتم باال ،ضدحمالت سریع

گلمحمدی پیش از ایــن در تیمهای مختلف تجربه
کار کردن با بازیکنان جوان را داشت و در پدیده توانسته با
بازیکنان گمنام تیمی مدعی بسازد.
یحیی برای پدیده ســبکی انتخاب کرده که با انرژی
این بازیکنان جوان همخوانی دارد و آنها به بهترین شــکل
توانســتهاند آن را پیاده کنند .بعد از موفقیت پرســپولیس
برانکو ،پدیده هم تیمی اســت که پرس ســنگین حریفان
در میانه زمین را انتخاب کرده و به محض از دســت دادن
توپ بازیکنان حریف را تحت فشار میگذارد .پرس سنگین
پدیده طراحی حمــات حریف را مختل میکند و بیدلیل

نیست که این تیم بعد از پرسپولیس با تنها پنج گل خورده
بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد.
پدیده فوتبال را با ریتــم باالیی بازی میکند .در این
تیم از بازی تاخیری خبری نیســت و بازیکنان همانطور که
هنگام از دســت دادن توپ عقب نمینشــینند ،به محض
گرفتن توپ وارد فاز حمله میشوند .این بازی پرفشار برای
حریفان فرسایشی است و تیمی که نتواند خودش را با این
ریتم تطبیق بدهد به دردسر میافتد.
نکته ســوم در بازی پدیده ضدحمالت ســریع است
و وقتی این تیم به گل اول میرســد ،ایــن توانایی کاربرد

زیادی دارد .در بازی هفته گذشته مقابل نساجی ،پدیده در
نیمه دوم تحت فشار زیادی قرار داشت ،ولی با دو ضدحمله
ســریع در اواخر بازی به برد سه بر صفر رسید .این نتیجه
بازتابی از شــرایط بازی نبود و نشــان میدهد گلمحمدی
حتی در روزهای سخت ابزار ضربه زدن به حریفانش را دارد.
پس از شکســت روز اول مقابل پرسپولیس ،بازی این
هفته در تهران مقابل اســتقالل محک جدی دیگری برای
پدیده است و با توجه به نمایشی که این تیم تا امروز نشان
داده ،احتمال اینکه صدرنشــین لیگ تیم شفر را به دردسر
بیندازد خیلی زیاد است.

پدیده برای بازی با استقالل بلیت گرفت و هتل رزرو کرد
تاریخ برگزاری بازی اســتقالل و پدیده در روز  18آبان در ورزشــگاه آزادی باعث دردسر شده .برگزاری بازی یک روز
قبل از فینال آســیا در ورزشــگاه آزادی نشدنی است و همین باعث شده سازمان لیگ از استقالل بخواهد به جای برگزاری
بازی در ورزشگاه آزادی در ورزشگاه تختی این بازی را برگزار کند اما باشگاه استقالل به دلیل نامرغوب بودن چمن تختی
تهران حاضر به برگزاری بازی حساس خود با پدیده نیست .البته باشگاه استقالل پیش از فصل ورزشگاه تختی را بهعنوان
ورزشــگاه دوم خود معرفی کرده با این حال به دلیل کیفیت بد ورزشگاه تختی حاضر نیست مقابل پدیده در این ورزشگاه
به میدان برود .پیشــنهاد باشگاه استقالل به سازمان لیگ تعویق این بازی بوده اما سازمان لیگ این درخواست را با باشگاه
پدیده به صورت رسمی در میان نگذاشته .مسووالن پدیده هم در رسانهها اعالم کردهاند راضی به تعویق این بازی نیستند
و حتی بلیت پرواز و هتل هم رزرو کردند.

تیم سایپا در ورزشگاه دستگردی (پاس قوامین) تهران در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا میزبان
حریف خود خواهد بود .باشگاه سایپا تمایلی به حضور در ورزشگاه آزادی برای این مسابقه ندارد چون این
تیم هوادار زیادی ندارد و نمیتواند حتی نیمی از سکوهای ورزشگاه را هم پر کند.
به همین دلیل نارنجیپوشــان تهرانی در همان ورزشــگاهی که در لیگ به میدان میروند میزبان
حریف آسیایی خود خواهند بود.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا با تایید این خبر میگوید« :ما در ورزشگاه پاس قوامین میزبان
هســتیم چون هوادار زیادی نداریم که بخواهیم ورزشــگاه آزادی را پر کنیم به همین دلیل در ورزشگاه
خانگی خودمان پاس قوامین در لیگ قهرمانان آسیا به میدان میرویم».

موسوی :باید استقالل
را میبردیم

بیستاره موفق
گلمحمدی پدیــده را در اوج بحران
مالــی تحویل گرفت و تیم جوانی بســت.
به جــز خلعتبری که وارد ســالهای آخر
بازیاش شده و مشتریان زیادی ندارد ،در
این تیم بازیکن مشهور دیگری نمیبینید.
وقتی پدیده نخســتین بــازی فصل را به
پرســپولیس باخت ،پیشبینی میشد که
یکی از نامزدهای سقوط باشد و بدون پول
و بازیکن مطرح تنها بتواند برای بقا بجنگد.
پدیده اما با همیــن بازیکنان جوان تیمی
هماهنگ و زهردار اســت و توانست از 10
بازی بعدی تیمش  26امتیاز بگیرد.

بابایی :میتوانستیم استقالل
را  ۳بر صفر شکست دهیم

خبرکوتاه
برنامه

جمعه 97/8/18
نساجی مازندران ......................................................................استقالل خوزستان
ورزشگاه :شهید وطنی قائمشهر ،ساعت 15:00
پارس جنوبی جم ...........................................................................................پیکان
ورزشگاه :تختی جم ،ساعت 15:30
تراکتورسازی تبریز  ...................................................................ذوبآهن اصفهان
ورزشگاه :یادگار امام (ره) تبریز ،ساعت 15:30
استقالل ................................................................................................پدیده مشهد
ورزشگاه :تختی تهران ،ساعت 16:30

بهزادیکریمی :با تیم نصفو
نیمه از استقالل امتیاز گرفتیم

شنبه 97/8/19
فوالد خوزستان ..............................................................................سپیدرود رشت
ورزشگاه :غدیر اهواز ،ساعت 15:30

دوشنبه 97/10/17
ايران  ......................يمن ،ساعت 20:30

یکشنبه 97/8/20
نفت مسجدسلیمان ...................................................................صنعتنفت آبادان
ورزشگاه :شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان ،ساعت 16:45

شنبه 97/10/22

ايران  .....................عراق ،ساعت 20:30
بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا
سهشنبه 97/10/18
عراق .....................ويتنام ،ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

يمن ..........عراق ،ساعت 18:00
سهشنبه 97/10/25

احمد موســوی هافبک ماشینســازی
یکی از بهترین بازیکنــان این تیم در مقابل
استقالل بود .موسوی موقعیتهای خوبی به
دست آورد اما کمی بدشانس بود و نتوانست
آنهــا را گل کند .این هافبــک دونده درباره
تســاوی بدون گل مقابل استقالل میگوید:
«خیلی موقعیت داشتیم و حقمان بود در این
بازی ببریم و بهتر از اســتقالل بازی کردیم».
احمد موســوی که فکر میکند تیمش باید
برنده میدان میشــد ،ادامه میدهد« :خیلی
انگیزه داشــتیم و دنبال این بودیم که باخت
در جام حذفی را جبران کنیم ولی متاسفانه
شــانس نداشتیم و توپهایمان به گل تبدیل
نشد .نتیجه عادالنه نبود و ما باید برنده بازی
میشدیم».

توحید غالمی هافبک ماشینسازی تبریز که
مقابل تیم ســابقش بازی میکرد ،خیلی دوست
داشت برنده شوند اما این اتفاق نیفتاد .غالمی که
معتقد است موقعیتهای گلزنی زیادی را از دست
دادند ،درباره این تســاوی بــدون گل میگوید:
«شرایط ما در این بازی خوب بود و  5 ،4موقعیت
خوب گلزنی داشتیم .شرایطمان روز به روز بهتر
میشــود و با تمریناتی که انجام میدهیم رو به
پیشرفت هستیم ».هافبک ماشینسازی در مورد
ادامه روند تســاویهای تیمش ،توضیح میدهد:
«در بعضی از مســابقات دچار بدشانسی بودیم و
در برخــی از بازیها تا دقیقه  90از حریف پیش
بودیم اما متاســفانه بازی به تساوی کشیده شد.
شــرایط ما روز به روز بهتر میشــود و در آینده
وضعیت بهتری خواهیم داشت».

پیمــان بابایی مهاجم ماشینســازی تبریز
معتقد اســت تیمش میتوانســت استقالل را با
نتیجه  ۳بر صفر شکست دهد .بابایی که با وجود
مصدومیت به زمین رفت ،درباره تســاوی در این
بازی میگویــد« :همه دیدند مــا موقعیتهای
خوبی داشــتیم .میتوانســتیم برنده باشیم و 3
بر صفر بازی را ببریم اما متأســفانه توپهای ما
گل نشد .با بدشانسی مساوی کردیم ».بابایی در
واکنش به اینکه آیا تشــخیص اشتباه باعث شده
مصدومیت او تشــدید و زمان بازگشتش طوالنی
شــود ،ادامه میدهــد« :به هر حال تشــخیص
بوده .خدا را شــکر توانســتم برگردم و امیدوارم
در بازیهای بعــدی بتوانم جبــران کنم .آقای
مهاجری خواســت کنار تیم باشم و خوشبختانه
فرصت بازی هم به من رسید».

فریــد بهزادیکریمــی هافبــک
ماشینســازی تبریز هم جزو بازیکنانی بود
که خیلی تــاش میکرد گل بزند اما موفق
نبود .بهزادیکریمی که فکر میکند تیمش
خیلی خوب بازی کرد ،درباره تساوی مقابل
استقالل میگوید« :بازی خوبی انجام دادیم
و اگــر در دقایــق اول به گل میرســیدیم
میتوانســتیم گلهای بعدی را هم به ثمر
برســانیم .برای این بازی بازیکنان مصدوم
زیادی داشــتیم و فشــار تمرینــات هم در
هفتههای گذشــته زیاد بود .تیم ما نصف و
نیمه بــه این بازی گام گذاشــت اما تالش
کردیم موفق شویم .بازیهای سختی پیش
رو داریــم و امیــدوارم در دیدارهای آینده
نتیجه را جبران کنیم».

يمن ......................ويتنام ،ساعت 20:30
فینال لیگ قهرمانان آسیا
دور برگشت

شنبه 97/8/19
پرسپولیس .......کاشیما ،ساعت 18:00
جام حذفی
مرحله یک هشتم
پرسپولیس  ......................................سپیدرود

رمضانی :با بودن
دایی شانس خوبی
برای قهرمانی داریم

آرمان رمضانی مهاجم بلندقامت ســایپا این روزهــا خیلی تالش میکند گل
بزند اما موفق نیســت .او چند هفتهای اســت که با مشکل مواجه شده و نمیتواند
موقعیتها را گل کند اما ناامید نیست و تالش میکند در بازیهای آینده گل بزند.
رمضانی که فکر میکند شانس خوبی برای قهرمانی در جام حذفی دارند ،حاال برای
بازی با سپاهان آماده شده.
او درباره این بازی از هفته یازدهم میگوید« :تیم ما وضعیت خوبی دارد و بعد
از پیروزی برابر استقالل در جام حذفی ،بازیکنان روحیه و انگیزه باالیی برای ادامه
مســابقات لیگ برتر و جام حذفی دارند .حاال هم خودمان را آماده بازی با سپاهان
میکنیم و امیدوارم در این بازی هم نتیجه خوبی بگیریم».
مهاجم سایپا بازی با سپاهان را سخت توصیف میکند و اینچنین صحبتهایش
را ادامه میدهد« :بازی با ســپاهان در اصفهان برای هیچ تیمی آســان نیست .آنها

جزو تیمهای خوب لیگ برتر هستند که نتایج خوبی هم گرفتهاند ولی ما هم سایپا
هستیم و با حذف استقالل ظرفیت فنی خودمان را نشان دادیم .مقابل سپاهان هم
با اینکه در زمین حریف بازی خواهیم کرد اما دنبال گرفتن سه امتیاز هستیم».
آرمان رمضانی با اشــاره به شانس قهرمانی سایپا در جام حذفی میگوید« :ما
شــانس خوبی برای قهرمانی در جام حذفی داریم .جدا از اینکه بازیکنان خوبی در
ســایپا هستند ،ما علی دایی را روی نیمکت داریم که تبحر خاصی در قهرمانی جام
حذفی دارد .باید بازی به بازی جلو برویم و امیدوارم در بازی با صنعتنفت هم برنده
از زمین بیرون بیاییم و یک گام به قهرمانی نزدیکتر شویم».
خیلیها از رمضانی بهعنــوان علی دایی جدید فوتبال ایران یاد میکنند اما او
هنوز راه زیادی تا رسیدن به یک آقای گل کامل دارد .باید دید او در کنار آقای گل
جهان میتواند ضعفهای خود را در گل زدن برطرف کند یا نه.

(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)
مرحله یک چهارم پایانی
صنعتنفت آبادان ..........................سایپا
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)
پدیده .....برنده پرسپولیس و سپیدرود
(روز بازی متعاقبا اعالم میشود)

هفته یازدهم
جمعه 97/8/18
سپاهان ..............................................................................................................سایپا
ورزشگاه :نقشجهان اصفهان ،ساعت16:30 :
پرسپولیس ..................................................................................ذوبآهن اصفهان
ورزشگاه :آزادی تهران( ،بازی به تعویق افتاد)
هفته دوازدهم

جام ملتهاي آسيا

سهشنبه 97/10/25

حســین مهربان مهاجــم پدیده
مشــهد از اینکــه تیمش بــا وجود
مشــکالت زیادی که داشت توانست
موفق باشــد و صدر جــدول را از آن
خود کند ،خیلی خوشــحال اســت:
«خیلــی خوب اســت که بــا وجود
تمام مشــکالت مالــی و امکاناتی که
داشتیم توانســتیم بهترین نتیجه را
به دســت بیاوریم .به نظرم یک عامل
باعث موفقیت بوده و آن هم همدلی
و رفاقــت بچههــا بود کــه پدیده را
صدرنشــین کرد .امیدواریم مسووالن
بتوانند با حمایت و پا پیش گذاشتن
شــرایط را به همین نحو خوب حفظ
کنند تا پدیده تا انتها صدرنشین باقی
بماند و مســیر را خوب ادامه دهیم.
این اتفاق خوبی است که پدیده در دو
بازی مقابــل تیمهایی مثل ذوبآهن
و فــوالد که زمانی جزو باالنشــینان
جــدول بودند ،هــم در حذفی و هم
در لیــگ نتایج خوبــی گرفته و آنها
را متوقــف کرده .مطمئنا این موضوع
عالوه بر افزایش روند پدیده به روحیه
بچههــا و افزایش اعتماد به نفس تیم
کمک خواهد کرد».
مهربان که در بازی هفته یازدهم
برابر نساجی موفق شد یکی از سه گل
تیمش را به ثمر برســاند درباره این
بازی سخت و پیروزی شیرین در آن
توضیح میدهد« :بازی سختی بود و
تیم نساجی موفق شد بازی خوبی از
خود به نمایش بگذارد .به نظر من این
سختترین بازی بود که تا االن انجام
دادیــم چون آنها خیلی مــا را اذیت
کردند .ما بــه هر صورت باید بازی را
میبردیم و خدا را شــکر توانستیم با
یک بازی پرگل و منطقی سه امتیاز را
در مشــهد و مقابل هواداران به دست
بیاوریم».
مهاجم پدیده در رابطه با حضور
دوبــاره در ترکیــب اصلــی تیمش
میگوید« :خوشحالم توانستم اعتماد
کادرفنی را با عملکردی خوب پاســخ
دهم و انشــاءا ...در بازیهای آینده
هم بتوانــم خوب کار کنم و مثمرثمر
باشم .البته من به جز نساجی در بازی
مقابل سپیدرود دیگر تیم شمالی هم
موفق به گل زدن شــدم و این برایم
جای خوشحالی دارد .امیدوارم بتوانم
در بازیهای ســخت آینــده هم گل
بزنم».

انتظار برای اینکه بردهای
پدیده تمام شود و صدر جدول
را به مدعیان سنتی تقدیم کند
خیلی طوالنی شده .یازده هفته
بعد از شروع لیگ هجدهم،
دیگر نمیتوان تیم مشهدی
را جرقه نامید و بردهای این
تیم را اتفاقی دانست .پدیده
هر هفته کوبندهتر میشود و
حریفان را بیشتر میترساند.
پدیده یک مورد عجیب در
فوتبال ایران است .این تیم با
قواعدی که از فوتبال باشگاهی
میشناختیم همخوانی ندارد
و همین تفسیر موفقیتش را
دشوارتر کرده .بررسی وجوه
مختلف ماجرا این موضوع را
روشنتر میکند.

برنامه بازيها

ايران  ..................ويتنام ،ساعت 15:30

مهربان :با وجود
مشکالت بهترین نتایج
را گرفتیم

موف
ص قیت ع
ج
ی
ب
درنشی
ن لیگ

سایپا در دستگردی میزبان حریف آسیایی است

غالمی :شرایط ما روز به روز
بهتر میشود

مصاحبه

بازگشت شریعتی به تمرینهای سایپا

غیبت  ۵بازیکن سپاهان در بازی با سایپا

طاها شریعتی بازیکن جوان سایپا که چندی پیش با مصدومیت مواجه شده بود ،دوشنبه در جمع نارنجیپوشان حاضر
شد و به تمرینهای سبک پرداخت .شریعتی مدافع جوان سایپا جزو پدیدههای فوتبال ایران است و عملکرد خوبی در جام
جهانی نوجوانان داشــت .این بازیکن در پایان جام جهانی نوجوانان در تیم منتخب جام قرار گرفت و یکی از کاندیداهای
بهترین بازیکن جوان ســال آســیا اما با یک بدشانسی مواجه شد .آسیبدیدگی تاندون آشــیل او باعث شد چند ماهی از
تمرینهای سایپا دور بماند .طاها شریعتی ،بعد از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت ،صبح دوشنبه در تمرینهای سایپا حاضر
شد و به انجام تمرینهای سبک پرداخت.

سپاهان در حالی این هفته برابر سایپا قرار خواهد گرفت که پنج بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت.
مهدی کیانی ،عزتا ...پورقاز و مهرداد محمدی برای این بازی محروم هســتند .این در حالی اســت که محمد
ایرانپوریان و میالد ســرلک هم شــرایط الزم را برای همراهی زردپوشان اصفهانی ندارند .این دو بازیکن هنوز
در تمرینهای گروهی شــرکت نکردهاند و زیر نظر مربی بدنساز ســپاهان تمرین میکنند .با این شرایط امیر
قلعهنویی برای بازی هفته یازدهم مقابل سایپا کار سختی خواهد داشت .بازی مقابل تیمی که با شکست دادن
استقالل ،این روزها روحیه خوبی دارد.

چهارشنبه 97/8/23
سایپا  ..........................................................................................ماشینسازی تبریز
ورزشگاه :دستگردی تهران ،ساعت 15:00
جمعه 97/9/2
سپاهان ....................................................................................................پرسپولیس
ورزشگاه :نقشجهان اصفهان ،ساعت 15:00

جدول لیگ برتر 97-98
ردیف

تيم

بازي

برد مساوي باخت

زده

خورده تفاضل امتياز

1

پديده

11

8

2

1

16

5

11

26

2

سپاهان

10

6

4

-

21

9

12

22

3

تراكتورسازي

11

5

4

2

17

11

6

19

4

پرسپوليس

9

4

5

-

9

3

6

17

5

پيكان

10

4

4

2

12

6

6

16

6

استقالل

11

3

6

2

9

6

3

15

7

سايپا

10

4

3

3

11

10

1

15

8

پارس جنوبي جم

11

3

4

4

12

11

1

13

9

ذوب آهن

10

2

5

3

10

11

-1

11

10

ماشينسازيتبريز

11

1

8

2

9

10

-1

11

11

صنعت نفت آبادان

11

1

8

2

10

13

-3

11

12

فوالد

11

2

5

4

7

13

-6

11

13

استقالل خوزستان

11

2

4

5

8

16

-8

10

14

نساجي مازندران

11

1

5

5

8

14

-6

8

15

نفت م .سليمان

11

1

4

6

5

12

-7

7

16

سپيدرود رشت

11

1

3

7

4

18

-14

6

گلزنان برتر

 8گل  ...........................................................................................آنتونی استوکس (تراکتورسازی)
 7گل  .........................................................................................کیروش استنلی سوارز (سپاهان)
 5گل  ..........وحید خشتان (استقالل خوزستان) ،امین قاسمینژاد ،یونس شاکری (پدیده)
 4گل  ..................................................علی دشتی (سایپا) ،رضا خالقیفر (ماشینسازیتبریز)
 3گل  ....................................................................................................وریا غفوری (استقالل) ،مجید
علیاری (پارس جنوبیجم) ،علی علیپور (پرسپولیس) ،محمد قاضی ،عیسی آلکثیر (پیکان)،
دانیال اسماعیلیفر (تراکتورسازی) ،ادی هرناندز (ذوبآهن) ،محمدرضا سلیمانی (سایپا)

